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1. قوم وخویش ها در راهند

ـ اوووف... چه گرمه!
چیکو مثل لوکوموتیوی که 

روی ســـرباالیی حرکت 
می کند، ِهنّ وِهن می کرد 
آمـــاده ی  لحظـــه  هـــر  و 
ترکیـــدن بود. راســـتش 
یادش نمی آمد تابستانی 
شـــبیه این دیده باشد. 

هیچ بادی نمی وزید.
بـــود:  گـــرم  همه جـــا 
نشیمن، حمام، آشپزخانه 
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و حتی توی یخچال. چیکو که تالش کرده بود سرش را 
توی جامیوه ای یخچال کند و چرت بزند، به شخصه این 
را تأیید می کرد. بعد از چند دقیقه به خودش آمده بود 
و دیده بود زل زده به دو تا شـــاخه ی کرفس پالسیده 
که انگار می خواستند بگویند: »رسیدیم ته خط! هوای 

دم کرده پیروز شد!«
برای همیـــن ترجیح داده بود یک ُقُلپ لیموناد ســـر 

بکشد و برود توی سالن.
البته آنجا هم اوضاع بهتر نبود.

بابای چیکو که مثل فیل دریایی روی مبل ولو شده 
بود و پوســـتش از عرق برق مـــی زد، گفت: »این گرما 

شورش رو درآورده.«
و به مســـخره گفت: »دقیقاً هم همین روزی که قراره 

بمونم خونه. حداقل سر کار دستگاه تهویه داشتیم.«
مامـــان از توی راهرو جـــواب داد: »بی خیال عزیزم! 
این جوری نگو. خودت می بینی که کمی دیگه حالمون 

بهتر می شه!«

و بابا، فقط با تکان دادن لب هایش، ُغرُغر کرد: »حتمًا 
بهتر می شه... با مهمونایی که تو راهن!«

و روزنامه ی ورزشی را از روی دسته ی مبل برداشت 
و مثـــل بادبزن چینـــی تکانش داد و همان طـــور که باد 
می زد، زیرچشـــمی نگاهی هم به اخبار فوتبال روزنامه 

انداخت.
در همـــان حالت آه ضعیفی کشـــید و روزنامه را کنار 
گذاشت و شـــبیه یک جور رقص پای آشفته، پاهایش 
را روی زمین این طرف و آن طرف کرد تا یک سرامیک 

خنک تر پیدا کند.
راســـتش در خانه ی فرامپولینی ها آشـــفتگی خاصی 
احساس می شـــد: فقط مامان چیکو بود که انگار توی 

لباِس مثل پَِر کاَهش از گرما در امان بود.
یکهو پرسید: »ساعت چنده؟«

چیکو ساعت باطری خورشیدی اش را درآورد.
ـ چهارده و هشت دقیقه و پانزده، شانزده، هفده...

بابا ساکتش کرد:
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ـ چیکو، خواهش می کنم!
بعد طوری که انگار همان موقع متوجه شـــده باشـــد، 

اضافه کرد:
ـ این چه جور لباس پوشیدنه؟

عرق مثل رود ُشرُشـــر روی شقیقه های چیکو جاری 
بود. برای اینکه با آن موج وحشـــتناک گرمای آفریقایی 
مقابلـــه کند، توصیه هـــای تلویزیونـــی را موبه مو دنبال 
می کرد. در آخرین قســـمت برنامه ی روی مبل دنیا را 
کش���ف کن، مکس ِجالنوی سیاه سوخته توضیح داده 
بود که صحرانشین ها برای مقابله با گرما لباس پشمی 
می پوشـــند و چیکـــو الزم ندیده بود که بـــاز هم تحقیق 

کند. یک شـــال پشمی آبی جای دســـتار گذاشته بود 
روی ســـرش و یک پلیور گشاد لوزی لوزی روی لباس 
شنایش پوشـــیده بود و برای محکم کاری کت پالتویی 

بابابزرگ ِللّو را هم تنش کرده بود.
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با لحن کتاب دانستنی ها هیجان زده گفت: »دانستنی ها: 
لباس های پشمی آدم را خنک نگه می دارند. برای همین 

صحرانشین ها همیشه لباس پشمی می پوشند.«
ـ لباس پشمی می پوشن چون هیچ وقت کسی بهشون 

پیرهن نخی نداده! درشون بیار، وگرنه می میری!
چیکو که ناراحت شـــده بود، شانه ای باال انداخت و 
می خواســـت دانش بی نظیرش را درباره ی ماجراهای 
صحرا به رخ بکشد که همان موقع، صدای بوق ممتدی 

توی فضای راکد نشیمن طنین انداخت.
مامان چیکو هیجان زده گفت: »برادرمه! رسیدن!«

این قارقار گوش خـــراش، صدای بوق منحصربه فرد 
ماشین دایی فروچو بود که دیگر همان نزدیکی ها بود.

بابای چیکو یواش خزید توی تاریکی راهرو تا خودش را 

توی حمام قایم کند، ولی مامان با 
پرتاب دقیق لباس های تابستانی 
گیـــرش انداخت و به او دســـتور 

داد قبل از اینکه مهمان ها سر 
برسند، بپوشدشان.

مرد بیچاره بدون اینکه کسی 
دلش بـــرای او بســـوزد، اعتراض 
کـــرد: »صنـــدل نه! مثل پارســـال 

پاهام آش والش می شه...«
بـــا صـــدای اولیـــن بـــوق، چیکو 
لباس های صحرایی اش را پرت کرد 
کنار و تندوتیز رفت به اتاقش تا از 
چشـــم انداز کامل و رضایت بخشی 
که پنجره ی اتاق به حیاط داشـــت، 

استفاده کند.
خیلی زود »ملوس« را شناخت:

بدنه ی ســـبز براق که با پوســـت 
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گوزن فنالندی برقش انداخته بودند، ســـقف بازشوی 
آکاردئونی با میله هایی از جنس استخوان نهنگ، فرمان 
اصـــل مســـابقات رالـــی داکار و روکش صندلی هـــای 

پوست تمساحی.
ماشـــینی بود که دایی فروچو، که فک وفامیل کروچو1  
صدایـــش می کردند، همـــه ی دارونـــدارش را پای آن 
داده بـــود. شـــاید هم بـــرای همین بود که اصـــالً از آن 
استفاده نمی کرد و فقط برای انجام مراسم شست وشو 

و برق انداختن از گاراژ به حیاط می آوردش.
چیکو پرید روی تختش و از آنجا هم پرید روی طاقچه ی 
پنجره و باالخره تلسکوپش را، که یک دوربین تفنگی و 
یک ژیروســـکوپ ماهواره ای رویش نصب کرده بود، 
به طرف حیاط تنظیم کرد. اول روی کاپوت ملوس زوم 
کـــرد، بعد روی صورت تاریک دایی که داشـــت پارک 
می کرد و آخرسر روی کسی که کمربند ایمنی ُیغور روی 
صندلی گیرش انداخته بود و نمی گذاشت کوچک ترین 

1. کروچو یعنی دل نگران. م.

تکانی بخورد... پسردایی رامبالدو.
جوان مخترع هیجان زده فریاد کشـــید: »هی! تو هم 

اومدی؟! دوست قدیمی من!«
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